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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària del dia 27 de juliol de 2020, i segons
consta a l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:

ÀREA FUNCIONAL
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Esports
IDENTIFICACIÓ
Aprovació del curs 2020-2021 de l'activitat de ioga organitzada per l'Àrea d'Esports
ANTECEDENTS DE FET
Vist que cada curs l’Àrea d’Esports organitza l’activitat de ioga, adreçada a persones majors
de 60 anys o menors d’aquesta edat, sempre i quan es presenti un informe mèdic
recomanant aquesta activitat.
Vist que el curs 2020-2021 començarà el dilluns 14 de setembre de 2020 i finalitzarà el dilluns
21 de juny de 2021.
Vist que les inscripcions del curs 2020-2021 començaran el dijous 3 de setembre de 2020 i es
podran anar fent al llarg de tot el curs.
Vist que el preu públic d’aquesta activitat esportiva, regulat a l’ordenança P03, és de 25,00 €
trimestrals per una classe setmanal, però que també s’ofereix l’opció a què l’alumnat es
pugui inscriure a dues classes setmanals pagant 50,00 € trimestrals.
Vist l’informe de l’Àrea d’Esports, de data 13 de juliol de 2020, favorable a l’aprovació de
l’activitat de ioga, en el qual s’exposen també els horaris de l’activitat, el lloc on es realitzarà
l’activitat, el calendari d’inici, vacances de Nadal i Setmana Santa i finalització del curs, així
com els requisits que cal complir per poder-se inscriure, com s’han de fer les inscripcions i
formes de presentar-les, així com la forma de pagament.
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Atès allò que disposa l’ordenança municipal P03 que regula els preus públics de les
activitats esportives municipals.
L’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, essent l’alcaldessa
l’òrgan competent per a la seva aprovació d’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
No obstant això, l’adopció d’aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l'alcaldessa d'aquest Ajuntament mitjançant
Decret ALC/1044/2019 de data 28 de juny 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 9 de juliol de 2019.
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Per tot això, d’acord amb els antecedents de fet i de dret exposats, vist el contingut de
l’expedient de referència i en exercici de les competències delegades per l’alcaldia s’adopta
el següent
ACORD:
Primer. Aprovar l’activitat de ioga pel curs 2020-2021, que començarà el dilluns 14 de
setembre de 2020 i finalitzarà el dilluns 21 de juny de 2021.
Segon. Traslladar a l’àrea d’Esports per al seu coneixement.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,

Vist i plau,
F_FIRMA_62

F_FIRMA_12
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Secretari
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Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
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